
ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

    Επιστήμη είναι η συστηματική μελέτη και έρευνα του φυσικού κόσμου και του 

ανθρώπου ως ψυχοβιολογικής οντότητας. Κίνητρό της είναι η επιθυμία του ανθρώπου για 

γνώση και πηγή της η λογική του δύναμη. Μέσα που χρησιμοποιεί  η επιστήμη είναι η 

παρατήρηση, το πείραμα, ο μαθηματικός λογισμός, κ.α. Σκοποί της επιστήμης η 

επισήμανση των φυσικών νόμων, η γνώση των μηχανισμών της ζωής, η καταπολέμηση του 

φυσικού κακού , των ασθενειών, κ.α. Ανάλογα με το αντικείμενο οι επιστήμες  χωρίζονται 

σε φυσικές και ανθρωπιστικές. Η επιστήμη ερευνά τον κόσμο επιχειρώντας να απαντήσει 

στα ερωτήματα πως δημιουργήθηκε ο κόσμος και πότε, πως λειτουργεί και πως 

εξελίσσεται. Ασχολείται με το φυσικό κόσμο και τον άνθρωπο, με τα μυστήρια της φύσης. 

Από την άλλη, η θρησκεία απαντά στα ερωτήματα ποιος ,και  γιατί δημιούργησε τον 

κόσμο και τον άνθρωπο και ποιος είναι ο σκοπός τους. Ασχολείται με τον υπερφυσικό 

κόσμο, με το μυστήριο του δημιουργού. Επομένως η σχέση τους είναι διαλεκτική και 

συμπληρωματική και όχι αντιθετική. Τα κοινά ζητήματα αντιμετωπίζονται κάτω από  

διαφορετικό πρίσμα, γι’ αυτό υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Έτσι , ούτε η 

θεολογία μπορεί να αποφαίνεται για επιστημονικά ζητήματα, ούτε η επιστήμη για 

θεολογικά δόγματα. Όταν δεν γίνονται υπερβάσεις ορίων εκατέρωθεν δεν υπάρχει 

περίπτωση σύγκρουσης, αρκεί να μην υπάρχει προκατάληψη. Όταν υπάρχουν υπερβολές 

και απολυτότητα, τότε υπάρχουν αντιθέσεις.                                                                                                                                         

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της επιστήμης και των μεγάλων ανακαλύψεων, δόθηκε η 

εντύπωση ότι θίγεται η πίστη και τα δόγματα, αυτό όμως ήταν αποτέλεσμα στενόμυαλης 

νοοτροπίας εκπροσώπων της δυτικής εκκλησίας(πχ περίπτωση Γαλιλαίου). Στην 

περίπτωση της θεωρίας της εξέλιξης, δημιουργήθηκε μια μακροχρόνια ένταση και 

αντιπαράθεση χωρίς ουσιαστικούς λόγους. Ούτε η θεωρία είναι σε όλα σωστή, ούτε και η 

Γραφή αποκλείει την εξέλιξη. Στο σύγχρονο πείραμα του cern, ο λόγος ότι η ανακάλυψη 

του «σωματιδίου του Θεού» θα προκαλούσε κατάρρευση της πίστης στο δημιουργό, 

έδωσε την εντύπωση ότι υπάρχει ζήτημα αντίθεσης, ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν 

ισχύει. Το πώς έγιναν όλα, δεν ακυρώνει το ερώτημα για το ποιος τα δημιούργησε.                                                                                                                                            

Γεγονός είναι ότι στη σύγχρονη εποχή, Μετά τη βιομηχανική επανάσταση, οι σχέσεις 

επιστήμης – πίστης εξομαλύνονται όλο και περισσότερο. Αρκετοί άνθρωποι 

απροκατάληπτα και με ανοικτό μυαλό αναγνωρίζουν τους διακριτούς ρόλους και των δυο 

αυτών εκδηλώσεων του ανθρώπινου πνεύματος, αλλά και τα πολλά σημεία επαφής τους: 

Στη σύγχρονη φυσική, ο καθορισμός της έννοιας του χωροχρόνου αλλά και ο λόγος για 

παράλληλα σύμπαντα και ύπαρξη παραπάνω των τριών διαστάσεων(κβαντομηχανική), 

ανοίγει νέους ορίζοντες στη σχέση επιστήμης – πίστης.                                                    

Σήμερα, με την ανάπτυξη νέων επιστημών και των τεχνολογικών εφαρμογών 

τους(πληροφορική, γενετική, βιοτεχνολογία), δίνονται λύσεις σε πολλά προβλήματα, αλλά 

ταυτόχρονα εγείρονται και ηθικά ζητήματα τα οποία ζητούν επιτακτικά τη συμβολή της 

πίστης για την επίλυσή τους. Συνοψίζοντας, υπάρχουν  περισσότεροι (και πειστικοί) λόγοι 

για να συμπεράνουμε ότι η επιστήμη και η πίστη είναι και οι δυο απαραίτητες και 

αλληλοσυμπληρώνονται, παρά να πούμε ότι ακυρώνει η μια την  άλλη. Εξάλλου, ο 

άνθρωπος δεν είναι ψυχοβιολογική και διανοητική οντότητα μόνο, αλλά και πνευματική. 



Άρα απαραίτητα και τα δυο, κι όταν είναι αυθεντικά και συνδυάζονται, αποτελούν μεγάλη 

ευλογία για τον άνθρωπο. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Τεχνολογία είναι όλες εκείνες οι εφαρμογές της λογικής σκέψης και επιστήμης, από την 

αρχαιότητα μέχρι σήμερα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Η σύγχρονη 

εποχή είναι η εποχή των μεγάλων τεχνολογικών επιτευγμάτων. Ο εκχριστιανισμένος 

ευρωπαϊκός πολιτισμός στηριγμένος στην ελληνική σκέψη, ανέπτυξε τις επιστήμες και 

δημιούργησε τη σύγχρονη τεχνολογία. Πουθενά αλλού- παρά την τεχνολογική ανάπτυξη 

και άλλων πολιτισμών, δεν δημιουργήθηκε τεχνολογία με τόσο ευεργετικές επιπτώσεις 

στη ζωή του ανθρώπου όσο στον Ευρωπαϊκό-δυτικό πολιτισμό. Σήμερα δεν μπορούμε να 

φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς τη χρήση τεχνολογίας. Επομένως φαίνεται να είναι 

ευλογία η ανάπτυξή της. Δεν πρέπει όμως να μιλούμε μόνο για τα ευεργετικά 

αποτελέσματα της τεχνολογίας, αλλά και για τις αρνητικές παρενέργειές της. Για 

παράδειγμα, σήμερα το αυτοκίνητο είναι «αυτονόητο μέσο», αλλά παράλληλα και παρά 

τα μέτρα, η μόλυνση της ατμόσφαιρας παραμένει. Τα εργοστάσια της πυρηνικής 

ενέργειας εξασφαλίζουν άφθονο ρεύμα, αλλά τα ατυχήματα έχουν αμαυρώσει αυτό το 

επίτευγμα (πχ Τσέρνομπιλ, Χάρισμπουργκ). Ο λόγος για τα θετικά και αρνητικά της χρήσης 

της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση διαφορετικών απόψεων γι’ αυτή. Τρεις 

είναι οι επικρατούσες θέσεις: ο τεχνολογικός μεσσιανισμός ή αλλιώς τεχνοκρατική 

υπεραισιοδοξία, το αντίθετο άκρο της, η άρνηση της ρομαντικής απαισιοδοξίας και η μέση 

θέση της ρεαλιστικής αισιοδοξίας . Η πρώτη θέση θέλει την τεχνολογία να λύνει όλα τα 

προβλήματα του ανθρώπου θεοποιώντας τις δυνατότητές του, η δεύτερη αρνείται την 

τεχνολογία προβάλλοντας ή μεγεθύνοντας τα αρνητικά της και παράλληλα προτείνει την 

επιστροφή στη φύση, ενώ η τρίτη ξεπερνώντας τα άκρα των άλλων δύο, προτείνει την μετ’ 

επιγνώσεως, λογικής και με μέτρο χρήσης της τεχνολογίας. 

Στα πλαίσια της ρεαλιστικής αισιοδοξίας, η ορθοδοξία διαμορφώνει τη δική της άποψη 

για τη χρήση της τεχνολογίας και αρθρώνει λόγο για τα κριτήρια αξιολόγησής της. Το 

ζητούμενο πάντα είναι το μέτρο και η λελογισμένη χρήση της τεχνολογίας. Ούτε η 

επιστροφή στον πρωτόγονο τρόπο ζωής θα ωφελήσει – αυτό είναι αδύνατο – ούτε όμως 

και η κατάχρηση είναι ανώδυνη. Οι παρενέργειές της είναι δυσάρεστες και αφορούν το 

σύνολο της ζωής του ανθρώπου. Η μανία του ανθρώπου με την τεχνολογία ξεκινά από τον 

συνειδητό ή ασυναίσθητο παραμερισμό του Δημιουργού του και τη θεοποίηση των 

δυνάμεων και των δυνατοτήτων του μέσω αυτής. Έτσι με αυτή ο άνθρωπος επιχειρεί να 

γίνει θεός στον κόσμο, χωρίς όμως το Θεό. 

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης της χρήσης της τεχνολογίας ώστε αυτή να αποτελεί 

πραγματική ευλογία στη ζωή του ανθρώπου σύμφωνα με την Εκκλησία είναι: η αγάπη ως 

βασικό κίνητρο για την εφαρμογή της σε κάθε περίπτωση. Να χρησιμοποιείται με καλό 

τρόπο και για αγαθούς για την κοινωνία σκοπούς. Η διατήρηση και εξασφάλιση της 

ελευθερίας του ανθρωπίνου προσώπου και η κατά το δυνατόν διασφάλιση μιας 

ανθρώπινης ζωής. Η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του ανθρώπου ή να τη σώσει 



( πχ μεταμοσχεύσεις, μικροχειρουργική κα) αλλά και να την καταστρέψει (πχ οπλικά 

συστήματα).Πάντα κρίνεται κατά περίπτωση, με βάση το αν ωφελεί πραγματικά ή βλάπτει 

και τελικώς αν σέβεται την ανθρωπιά του ανθρώπου. Για να συντρέχουν όλα αυτά 

απαραίτητη είναι η επίγνωση των ορίων μας και της θέσης μας στη δημιουργία καθώς και 

της ευθύνης μας απέναντι στο Θεό. Τότε είναι πραγματική ευλογία.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3 ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

Έννοιες: Γενετική είναι κλάδος της βιολογίας που μελετά τα γονίδια, την κληρονομικότητα 

και τη βιοποικιλότητα στους ζωντανούς οργανισμούς. Γενετική μηχανική ή γενετική 

τροποποίηση: είναι η χειραγώγηση του ανθρωπίνου γονιδιώματος με τη χρήση της 

βιοτεχνολογίας – μοριακής κλωνοποίησης. Το προϊόν που προκύπτει είναι Γ.Τ.Ο. ( Γενετικά 

Τροποποιημένος Οργανισμός). ΟΙ εφαρμογές της Γενετικής μηχανικής περιλαμβάνουν ένα 

ευρύ φάσμα, από παραγωγή ορμονών ή ενζύμων ως μεταλλαγμένα αγροτικά προϊόντα.                                                                                            

Κύριο επίτευγμα της είναι η κλωνοποίηση. Αυτή χωρίζεται σε θεραπευτική και 

αναπαραγωγική. Η αναπαραγωγική κλωνοποίηση γίνεται πειραματικά σε ζώα, και στον 

άνθρωπο μόνο για θεραπευτικούς σκοπούς. Η Γενετική μηχανική και οι βιοεπιστήμες 

γενικά έχουν πετύχει πολλά και υπόσχονται ακόμα περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα 

εγείρουν και πολλά ηθικά ζητήματα – διλήμματα. Δίπλα στο ερώτημα τι μπορούμε να 

κάνουμε σε συγκεκριμένα ζητήματα τίθεται επιτακτικά και το ερώτημα τι πρέπει να 

κάνουμε. Εκεί έρχεται η βιοηθική για να διακρίνει τι ωφελεί και τι ζημιώνει τον άνθρωπο. 

Η συμβολή επιστημόνων που το γνωστικό τους αντικείμενο άπτεται τέτοιων θεμάτων 

(γιατροί, δικαστές, νομικοί, θεολόγοι, εκκλησιαστικοί παράγοντες) κρίνεται καίρια για τη 

συνεννόηση, τη κοινή αποδοχή και τη λήψη αποφάσεων προς το πραγματικό όφελος του 

ανθρώπου. Σήμερα, ο άνθρωπος με τις δυνατότητες ελέγχου και πρόγνωσης αναλαμβάνει 

το βάρος της απόφασης σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα. Η αδυναμία συγκράτησης 

εμβρύου στη μήτρα οδηγεί ορισμένους στη παρένθετη μητρότητα και αυτό είναι κάτι που 

σήμερα διχάζει. Επίσης η χρήση γενετικού υλικού από 3 άτομα για τη γονιμοποίηση 

ωαρίου (τρεις γονείς) είναι ζήτημα που δημιουργεί σοβαρές αντιρρήσεις από πολλούς.. Οι 

προβληματισμοί λοιπόν είναι πολλοί:  Η αξία της ζωής είναι πάνω απ’ όλα. Αλλά ζωή 

χωρίς αγάπη και ελευθερία (αυτεξούσιο) μπορεί να έχει αξία απλά και μόνο επειδή 

παρακάμπτονται κάποια προβλήματα; Απέναντι στην  εμμονή για «απόκτηση» παιδιών    

εξ ’αίματος πάση θυσία, γιατί αποκλείεται η επιλογή της υιοθεσίας ή αναδοχής, η οποία 

θα γεμίσει πραγματικά τη ζωή του ανθρώπου από την αγάπη που θα δοθεί; Ή πώς ένα 

παιδί παρουσιάζοντας κάποιο πρόβλημα υγείας  στην πορεία της ζωής του, δεν 

εγκαταλείπεται από τους γονείς, ενώ αν αυτό διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της κύησης, 

πολλοί σπεύδουν στην «εύκολη» επιλογή της διακοπής της; Ή πόσο λαμβάνεται υπόψιν η 

γνώμη ανθρώπων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα και θίγονται από μία εφαρμογή της 

βιοϊατρικής – γενετικής μηχανικής στη ζωή τους; Υπάρχουν γενικοί κανόνες για όλους και 

για όλα;                                                                                                                                       

Απέναντι σε αυτούς και σε άλλους προβληματισμούς, ο Χριστιανισμός αξιοποιώντας την 

παράδοση των πατέρων προβάλλει το γενικό πλαίσιο αξιολόγησης ή αντιμετώπισης 

αυτών: ο αρμονικός σύνδεσμος ψυχής και σώματος, η μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα 



των προσώπων είναι ο κύριος άξονας της σωτηρίας και η πολυτιμότερη περιουσία του 

ανθρώπου. Η αιώνια προοπτική και η αίσθηση της ανάγκης του Θεού είναι μέσα με τα 

οποία μπορεί να σπάσει τα δεσμά του θανάτου. Χωρίς αυτά ο άνθρωπος μπορεί να 

παρατείνει τη ζωή του, μπορεί να μεταβάλλει τη μορφή της, δεν μπορεί όμως να έχει την 

αίσθηση της αληθινής ζωής ή να πετύχει την ανάδειξη της ανθρώπινης υπόστασης. Όλα 

αυτά μας υποχρεώνουν να σκεπτόμαστε πολύ πριν αποφασίσουμε. Ότι γίνεται να γίνεται 

από αγάπη , από αγαθά κίνητρα, χωρίς να ζημιώνεται η ελευθερία του ανθρώπου, και με 

καλό τρόπο. Οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη την ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου, 

τα όρια της φύσης μας αλλά και τη Θεία Πρόνοια. 


